
FORARBEID og ETTERARBEID

Undervisning Energisenteret 2016 – 2017

Mellomtrinnet

Før besøket – forarbeid(Obligatorisk)
Ett av de to alternativene nedenfor velges av lærer og gjennomføres en til to uker før besøket. 

Alternativ 1: Elevene ser filmen Energi (5 min) fra Kraftskolen og tar Quiz Energi. Quizen 
lastes ned som PDF her. Det er en stor fordel om dere gjennomgår svarene i Quiz Energi i 
samlet klasse før avreise. Fasit til Quiz Energi kan lates ned her.

Alternativ 2: Elevene besøker Vilhelm Bjerknes´ værstasjon, klikker på ISBJØRNEN og lærer 
seg hva som finnes bak de fem skyene. Når vi gjennomgår forarbeidet muntlig her på 
Energisenteret, lager vi en samtale med elevene der vi ber dem fortelle med egne ord hva 
som befinner seg bak hver sky.

NB! Noen skoler sliter med å få åpnet Vilhelm Bjerknes´ værstasjon. Det skyldes i 
mange tilfeller at skolens PC´er  ikke er utstyrt for å lese HTML 5.

Forslag til etterarbeid
Det kan brukes ulike læringsaktiviteter for å finne ut om elevene har fått de kunnskapene og 
ferdighetene som undervisningen har lagt opp til. Aktivitetene egner seg også til refleksjon 
omkring læringen på Energisenteret.

Forslag 1: Etter besøket kan det være nyttig med en oppsummering av ulike energikilder og 
de miljøutfordringer de ulike kildene gir ved å sette dem inn i en historisk sammenheng. 
Elevene kan samtale i hel gruppe eller skrive korte tekster med utgangspunkt i punktene 
under:

▪ bioenergi: Fra ved til nye former for biobrensel
▪ vannenergi: Fra vannhjul til moderne vannenergi
▪ vind: Fra seilbåter til moderne vindmøller
▪ kull: Fra dampmaskiner til kullenergiverk
▪ solenergi: Fra fotosyntese i planter til solceller
▪ kjerneenergi: Utnyttet i nyere tid (uran, thorium)

Forslag 2: Lage et produkt. 
Lage musefellebil og snakke om energi og energioverføringer: Elevene skal bruke begreper 
fra energiundervisningen når de forklarer hvordan musefellebilen virker.

http://kunnskapsfilm.no/video/energi/
http://kunnskapsfilm.no/series/kraftskolen/
http://eis.no/wp-content/uploads/QUIZ-ENERGI.pdf
http://eis.no/wp-content/uploads/QUIZ-ENERGI_Fasit.pdf
http://energiopplevelser.no/
http://www.naturfag.no/forsok/vis.html?tid=521783

